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Activiteitenplan leerlingen po en vo



Stand van zaken

• Hoogbegaafdheid in Amsterdam in de basisondersteuning
• Sinds 2018 niet alleen bij Havo/Vwo, maar op alle niveaus
• Niet alle scholen zijn zich hier nog van bewust
• Expertise is nog niet overal aanwezig

• Subsidie OCW 2019-2023 toegekend voor aanvraag “Begaafde 
leerlingen in po en vo” in september 2019



Doelen Hoogbegaafdheidsproject

• Over vier jaar zijn alle scholen voldoende toegerust om een passend 
onderwijsaanbod en begeleiding te bieden aan hoogbegaafde 
leerlingen.

1. Verbreden en verdiepen van kennis en expertise (professionalisering)
2. Delen van kennis tussen onderwijsprofessionals in Amsterdam 

(netwerkvorming)
3. Versterken samenwerking met primair onderwijs met het oog op de overstap van 

(hoog)begaafde leerlingen van po naar vo



Wat verstaan wij onder (hoog)begaafdheid?

• Wij volgen de algemene lijn dat er sprake is van hoogbegaafdheid bij een IQ-score 
van 130 of hoger. 
• Dit project beperkt zich echter niet tot deze groep, maar omvat alle leerlingen die 

‘aan de bovenkant’ meer nodig hebben in het onderwijs.
• Binnen deze groep onderscheiden wij de zes profielen van Betts en Neihart die 

gebaseerd zijn op (leer)behoefte, gedrag en gevoelens. 
• Voor Amsterdam betekent dit dat het om ruim 800 leerlingen gaat in het 

voortgezet onderwijs
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Profielen (hoog)begaafde leerlingen
(Betts en Neihart)





Signaleren: kennisverbreding en 
verdieping

• Scholingsaanbod voor alle docenten in VO (geen kosten voor scholen)

• Opleiding Talentbegeleider VO (sterk gereduceerde kosten)

• Doel:  over vier jaar op elke VO- school een HB-expert

• Link naar digitale flyer hb-modules

https://www.swvadam.nl/sites/default/files/2020-04/Modules%20omgaan%20met%20hoogbegaafdheid_2.pdf


Extra aanbod ontwikkelen
• 6 voorhoedescholen krijgen geld voor het ontwikkelen van extra aanbod 

voor HB-leerlingen.

• Metis Montessori Lyceum Roboticaclub en Coderclass
• Fons Vitae Begaafheidsprofielschool BPS-coaches 
• Hyperion Bureau V (voor verbreden, verdiepen, verrijken, 

versnellen, )
• AICS Meta cognitieve skills en vraaggestuurd leren
• Cygnus Fablab (maak-onderwijs en Klassieke Talen)
• Cartesius Big History

• Aspirant scholen: Spinoza20first en Cartesius2 (metacognitieve vaardigheden)
• Nieuwe scholen zijn welkom!



Kennisnetwerken opzetten

• Po-vo    werkt aan doorlopende leerlijnen van po naar vo voor begaafde 
leerlingen 

• Vo  breed kennisnetwerken op het gebied van de begeleiding van HB-
leerlingen, signalering en (leer)aanbod in het Vo. Kennisdeling en 
borging.

• Link naar aanmeldformulier hb-netwerken

https://forms.gle/MGx3GV1CEHeTsLuLA


Tot slot…
• Reflectie: 

• Wat blijft hangen van dit verhaal?
• Wat kan je er  zelf mee in je dagelijkse praktijk?
• Waarmee zou je op school aan de slag kunnen?

• Oproep: Neem contact met ons op we gaan graag met je in gesprek!

• Hetty Mulder - h.mulder@swvadam.nl – 06-10927816
• Joost Verdonkschot – j.verdonkschot@swvadam.nl – 06-41816629

• Link naar: aanvraagformulier aanvraag middelen Hoogbegaafdheid

http://swvadam.nl
http://swvadam.nl
https://www.swvadam.nl/sites/default/files/2020-03/Format%20aanvraag%20middelen%20hoogbegaafdheid.pdf

